OBEC

KLAPY

Obecně závazná vyhláškač. 212015,
o stanoveníkoeficientůpro qýpočetdaně z nemoyitych věcí
Zastupitelstvoobce KIaW vydavó dne 2, září 2015 podle ustanovení$ 11 odst.3 písm.a), b) a $ 12
zákona č. 338/1992Sb., o dani z nemoviých věcí, ve zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zókon
odani znemoviýchvěcí,,),av souladuSustanoyeními
$ 10písm.d) a $ 84 odst.2písm.h) zdkona
(obecní
pozdějších
předpisů, tuto obecně závamou
zřízení),
ve
znění
o
obcích
l2B/2000
Sb.,
č.
vyhlóšku:
Čbnek t
Koeficient _ daň ze staveb a jednotek
1) Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných
jednotek uvedených v $ 11 odst. 1 písmeno a) a 0 zákona o dani z nemovitých věcí'/ se
stanovídle $ 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemoviých věcí pro všechnyjednotlivé
částiobce koeficient ve výši 1'4. ,
qýpoěet sazby dané ze staveb a jednotek u zdanite|ných staveb a zdanitelných
Pro
2)
jednotek uvedených v $ 11 odst. 1 písm. b) až d) zékonao dani z nemovitých věcí", se
stanoví dle $ 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí v celé obci koeficient
ve výši 1'5.
čt*net<2
Místní koeÍicient
Na územíceléobce se stanovímístníkoeficient ve výši 2.3)
čHnek3
Účinnost
Tato obecně záv azná whláška rcbýv á účirurostidnem I, 1. 2016.
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Romana Albrechtová
starostka
Vyvěšeno na úřednídesce dne:
Sejmuto z uředď desky dne:

3.9.20rs

1 8 .9 .2 0 1 5

') . budovy obytnýchdomůa ostatníbudovy tvořícípříslušenství
k budovám obýných domů
. ostatnízdanitelnéjednotky
2). budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domůužívané
pro rodinnou rekreaci a budovy' kteréplní
doplňkovoufunkci k těmto budovám,
. garáževystavěnéodděleně od budov obyErých domů a zdarritelnéjednotky, jejichŽ převažujícíčást
podlahovéplochy je lživána jako garáŽ
- zďanite|néstavby a zdanitelnéjednotky,jejichžpŤevaŽujic1
částpodlahovéplochy nadzemníčástizdanitelné
stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavénéplochy zdanitelnéstal'by nebo podlahové plochy
jednotkyje uživanák
zdanitelné
prvov'.ýrobě,
lesnímnebovodnímhospodiířství,
1. podnikánív zemědělské
dopravě,energeticenebo ostatnízemědělskéqýrobě,
2. poďttkáni v průmyslu,stavebnicťví,
3. ostatnímdruhůmpodnikání
3) Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníkaza jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo
zdanitelnýchjednotek,popřípadějejich souhrny, s ýjimkou pozemkůuvedenýchv $ 5 odst' 1 zákona o dani
z nemoviých věcí(pozemky omépůdy,chmelnic, vinic, za}rad.ovocných sadůa trval..ichtravníchporostů).

